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 1,000נערות עוסקות בזנות 700 ,מהן בת"א
בוועדה לזכויות הילד של הכנסת התקיים דיון שעסק בתופעת הזנות בקרב ילדי ישראל .
"המערכת מפחדת להתמודד והרבה פעמים מעדיפה לא לגעת במקרים וכך לא מטפלים"
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1,000בנות שעוסקות בזנות אותרו על ידי שירותי הרווחה בשנת  700 ,2014מהן בתל אביב  -כך
נפתח הבוקר (יום ב') הדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת .במסגרת הדיון על תופעת הזנות בקרב
ילדים בישראל עלו הנתונים כי ילדים מתחילים לעסוק בזנות כבר בגיל  12-13בכל המגזרים  -דתיים,
חרדיים וחילוניים .
שוטרים הפועלים ברחוב שעד כה לא שמו לב לתופעת הזנות בקטינים קיבלו סימנים במטרה לזהות
את הנערים והנערות העוסקים בזנות במטרה לטפל בהם .בין היתר ,מתבקשים השוטרים לשים לב
להימצאות של הקטינים במקום שעיסוקו זנות ,סימנים כחולים ,בנות שבידיהן שני פלאפונים ,קטינה
המחזיקה שני שמות או או יותר וכן נערים שבורחים מפנימיות ומאותרים בדירות שאינם ביתם.
השוטרים מונחים לפעול בכל הכלים החוקייים כדי לחשוף את העבירות האלו .

ח''כ יפעת שאשא-ביטון'' .המערכת מפחדת להתמודד ''אייל מרגולין-ג'יני
מנהלת שירות נוער וצעירים המשרד הרווחה ציפי נחשון גליק ציינה בדיון כי "יצאנו לאיתור בנות
בזנות ואיתרנו אלף בנות קטינות  -נתון מזעזע .בעקבות המספרים אושר לנו תקציב ונפתח 15
מרחבים במימון המדינה ביישובים ברחבי הארץ .כאשר הרשויות יהיו מעורבות באיתור הבנות
ובהקמת המרחבים ותחזוקם ".
מפקחת ארצית נפגעי עבירה במשרד הרווחה רחל איגר לוין הוסיפה כי "במשרד הרווחה הוקמו
מרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית ואני מקווה ששככל שנגיע לילדים בשלב המוקדם יותר
נוכל למנוע את הגעתם לרחוב .יש קורלציה בין ילדים שנפגעו מינית לבין כאלו שעסקו לבסוף בזנות,
אבל לא רק .ככל שנקדים להגיע לילדים שנפגעו נוכל בהמשך למנוע מהם להגיע לרחוב ".
יו"ר הוועדה יפעת שאשא ביטון וח"כ מאיר כהן יצאו נגד משרד החינוך וטענו כי הוא אינו עושה די
במטרה למנוע את התופעה .איריס בן יעקב משפ"י במשרד החינוך השיבה כי "בתי הספר במקרי
גילוי של תקיפה מינית מקיימים קשר שוטף עם משרד הרווחה .בנוסף ,מתקיימים שיעורים במיניות
לאורך כל השנה .אנו מאמינים שככל שהאיתור יותר מוקדם אנחנו יכולים להציל אותם .אנחנו
מדווחים על כל מקרה שאנחנו פוגשים .יש מקרים שנפלטו מהמערכת ולא רוצים שיעזרו להם ".

ח"כ שאשא ביטון ציינה לעומתה כי "המערכת מפחדת להתמודד והרבה פעמים מעדיפה לא לגעת
במקרים וכך לא מטפלים .אני רוצה לגייס את מי שיושב כאן בשולחן להתמודד באומץ כדי לפתוח את
זה עם ילדים שרואים שנפגעו .איך עושים את השינוי בתוך המערכת ?"
ח"כ מאיר כהן ציין כי "הייתי מנהל בית ספר בדימונה ,כשאדם בא לדווח לי על תלמידה שלי בכיתה
יא' שעסקה בזנות ונראתה בקרן רחוב  -הפסקתי לנשום והבנתי שצריך לטפל מיד" .הוא ציין מקרה
נוסף בו מנהל בית ספר בתל אביב סיפר לו על תלמידת יב שהייתה בפאב בעיר ובתמורה לג'וינט
שכבה עם מישהו בשירותים והיא לא הבינה שזה זנות .לדברי כהן "הייתי  27שנים במשרד החינוך
אבל לפני שלושה חודשים התבקשתם במשרד החינוך לבוא עם נתונים חדשים על מה אתם
מתכוונים לעשות .יש לכם את הכלים וזה בנפשנו  -תופעת הזנות בחברה הישראלית הופכת להיות
חלק משגרת היומיום צריך לעצור אותה ".
אילן שמש ממחלקת קידום נוער במשרד החינוך ציין גם הוא כי נעשים נסיונות להגיע לנערים ולנערות
האלו ברחוב" .אני פוגש נערים ונערות ,הרבה יותר נערות  ,במצבים של זנות .הכשרנו עובדות
שיטפלו בבנות בסיכון .מדובר בתופעה קיימת ואנחנו מנסים להכניס את אנשי החינוך לשם כדי
שיתמודדו עם זה .אנחנו מכניסים עכשיו עובדי רחוב לערים הגדולות כדי להשלים את שירותי
הרווחה .מחובתנו כאשר אנחנו פוגשים נער או נערה שמנוצלים מינית לערב את הרווחה" .שמש ציין
כי "אנחנו לא מספיק עוסקים במניעה כי אנחנו לא נמצאים במוקדי הבילוי שלהם ".

ח''כ מאיר כהן'' .צריך לטפל מיד ''צילום :פלאש 90
נציגת עלם בדיון ,רעות גיא ,הוסיפה כי מנסיונה "ככל שמככשירים יותר אנשי צוות ברווחה ובחינוך
מאותרים יותר ילדים שנפגעו ועוסקים בזנות .אולם מדובר בתופעה איומה שמתרחשת כי החברה
והחוק סבלניים כלפיה .יוצא שזו עבירה די משתלמת .חצי מהתלונות לא מגיעות לידי כתב אישום .על
כל נער ונערה כזו יש 30-40לקוחות שכולם עברייני מין ואינם נותנים על זה את הדין .חייב לאכוף
יותר ".
יו״ר הוועדה שאשא ביטון ציינה בסוף הדיון כי ״הגשתי הצעת חוק להחמיר את הענישה משלוש
לחמש שנים ואני מקווה שתוך שלושה שבועות היא תעלה להצבעה .המערכת מפחדת להתמודד עם
זה והייתי רוצה לגייס את השותפים כדי להתמודד עם הבעיה .אני רוצה לפתור את הדברים עוד לפני
שהם הופכים להיות תופעה.המטרה היא להתחיל במודעות ,כי הגרוע מכל הוא שאותן בנות לא
יודעות שמדובר בזנות .אני רוצה לזעזע אותן ,לא להפחיד .בידיים שלנו להציל כמה נפשות״ .
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